Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 3. november kl. 17:30 – 20:00

Afbud/fraværende: Oana.
Særlig velkomst til elevrådsrepræsentanterne. Alberte fra 7. B.
Præsentation af bestyrelsens medlemmer.
Dagsorden:
Indblik i udskolingen i forhold til indretning, fagrækken og elevgruppen.
Udskolingen får tilført elever fra Vestrup skole og fra Rebild kommune.
Udskolingslærer Troels Schnetler fortalte og viste rundt i Fløj 3.
Behandlingssager/indstillinger
1. Procedure for skoleindskrivning høringssvar skal gives (svarfrist den 12/11 kl. 12:00 Der skal ikke
anvendes en skabelon (se bilag) (Torben)
Torben præsenterede nyt oplæg. Snak om forskel på ny og gammel.
Det foreslås, at der kun skal være 26 elever i de ny 0.-klasser.
Det er uklart hvordan evt. fysiske pladsudfordringer skal håndteres.
2. Skolepatrulje ved fodgængerfelt (Torben)
Torben er på et forældremøde i 1. kl. blevet gjort opmærksom på et evt. behov for Patrulje ved overgangen
på Østre Boulevard. Det blev besluttet at lave en trafiktælling nogle morgner. Sabine og Lisbeth vil hjælpe
Solveig. Punktet tages op på næste møde. Søren undersøger lovgrundlag for skolepatrulje.
3. Forældrehenvendelse – området ved Vulkanen (se bilag) (Torben)
Det er en god ide med et spejl. Det blev besluttet at prøve at sætte et spejl op og bede politiet om et besøg
ved skolen og SFO’en. Kommunen skal bedes om at lave en mere trafiksikker udformning af
parkeringspladsen ved SFO’en og hallen.
4. Endelig godkendelse af program for arbejdslørdag (se bilag) (SØK)
Solveig præsenterede forslag. Den eksisterende forældrepjece mailes ud inden lørdag. Forslaget til program
blev godkendt. Hvis der under arbejdet dukker ideer op, laves der opsamling til videre bearbejdning.
Orienteringssager:
5. Udskolingens valgfag, princip for klassedannelse (Søren)
Søren gennemgik principper for klassedannelse. Der er et ønske om at det kommer på årshjulet og revideres
tidligt i 2021.
Søren orienterede om valgfagene i udskolingen. 8. årgang er i gang med 2. år i de kreative musiske valgfag.
7. årgang er lige begyndt.
9. kl skulle have været på et 10 ugers forløb, som er blevet afbrudt d. 26.10 efter 6 gange pga. Corona. På
Østermarksskolen er vi gået i gang med et 15 ganges forløb, hvor eleverne bliver trænet i Projekt,
Ordklasser og Læsning.
6. Byggeri (SØK)
Er kommet godt fra start, de har været omhyggelige med at sætte byggehegn op. Så der bliver passet på
eleverne, der problemer med bolde, som ryger over hegnet. Elever er hurtige til at finde huller i hegnet.
Tonny er skolens repræsentant ved byggemøderne og kordinerer med Søren eller Solveig, hvis der sker
forhold som har betydning for skolens hverdag.
7. Tyveri (SØK)
Ved SFO’en i kælderen er der 2 Garager. I det ene holder skydeforeningen til i det andet holder
ungdomsskolens 15 knallerter til knallertkørekort. De blev stjålet d. 27.10. Alarmen til området har ikke
været tilsluttet optimalt. Der er lavet yderligere sikring og arbejdsgangene er ved at blive revideret.
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PT arbejdes der på at få videoovervågning og der indhentes tilbud.
8. Budgetstatus (Søren)
Søren gennemgik budgettet. Det ser fint ud der er pr. 1. nov. brugt 78,4 procent hvilke er cirka 4,5 % under
årsnomen. Evt. overskud kan overføres, hvis der kan augmenteres for indsatser. Det kunne være pædagogisk
arrangementer, indsatser ved fagligt løft.
9. Dialogmøde med politikerne den 20/10 herunder budget 2021(referat vedhæftet) (Torben og Lisbet)
Torben og Lisbet orienterede om mødet med politikere på Vestrup skole. De var kommet i god tid, så de fik
en rundvisning. De var delt i borde hvor temaet var inklusion.
10. Udvikling udeområder/legeplads (Torben og Søren)
Torben og Søren har gennemgået områderne og der skal laves oplæg til legplads og budgetønsker. Søren er
ved at finde interesserede lærere.
11. Corona orientering (Artikel fra Politiken den 22. maj Corona erfaringer til inspiration) (SØK)
Pt er ingen klasser hjemsendt, det er hårdt for både elever og ansatte at overholde alle restriktioner. Vi
holder fast i sprit, zoner og afgrænsningen. Madsalget i hallen er pt lukket. Der arbejdes på en evt.
onlineløsning.
Det var sjovt at se efter nedlukningen, hvordan alle gjorde deres til at hverdagen lykkedes.
Meddelelser
a) Formand
Torben orienterede om møde med borgmester omkring udvikling af helhedsplan for udeområderne og
forbedring af de trafikale forhold. Der er ikke ønske fra kommunen om at gå videre. Næste skridt er at rejse
sagen via ledelsessystemet eller overfor teknik-Økonomiforvaltningen
b) Skoleledelse
Der holdes indskrivningsmøde i næste uge for kommende børnehaveklasser. Der sendes liste med datoer ud
til bestyrelsen. Præsentationsvideoen er ved at være klar.
Der er mange møde med forældre og psykologer om elever.
Der er lavet grundskoleindberetning.
Vi er startet på en ny skemaperiode.
c) Elevrepræsentanter
Elevrådsmødet i byrådssalen er blevet aflyst.
Kurset for legepatruljerne er udsat.

d) Medarbejderrepræsentant
De ansatte er godt i gang i hverdagen. Byggeriet og Corona giver lidt udfordringer når eleverne skal være
ude. Alle klasser har fået nye områder i pauserne, eleverne skal kunne lave nye ting i pauserne.
Relationsarbejdet bliver presset både til forældre og elever. Det giver ro, at der ikke er kommet helt nyt
skema efter 10 uger.
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Evt.
Der blev spurgt ind til datoer for forældremøder i 7. kl. Søren følger op.
Ønske om snak om forventninger til årsplaner.

Næste gang:

Lisbeth S. Jensen

Thomas Pedersen

Søren Rasmussen

Signe Skriver

Jakob Skov Andersen

Solveig Ø. Kristensen

Torben Nørgaard

Tina Gabel

Heidi Winther

Sabine Kristensen

Oana Bernlow
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